
 

 

 

 آهادگی دفاع از پایاى ناهه
 

 

 شناسه مدرک :
KHU-F-REBB-25/00 

 .                                                                                                          ونت هحترم پژوهشی دانشکذه دنذانپسشکیهعا

 ترصصی ، ذاًن/ آقای زكتز ....................................................... با ػٌَاى ، باستحضار هی رساًس پایاى ًاهِ با سالم ٍ احتزام

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

ؼاًٍت پژٍّشی  هی تَاًستِ                    ............... هَرخ      /       /          هبا كس شٌاسایی پایاى ًاهِ ........................................................ كِ طی ًاهِ شوارُ ..........................

شوٌس است زستَر فزهائیس ًسبت بِ اس تارید      /       /           بِ بؼس اس پایاى ًاهِ ذَز زفاع ًوایس هَرز بزرسی قزار گزفت ٍ ًاهبززُ آهازُ زفاع هی باشس، ذَاّ

ٌاً رٍس                ساػت                 هَرخ     /      /          جْت بزگشاری ایي جلسِ پیشٌْاز هی بزگشاری جلسِ زفاع اس پایاى ًاهِ اقسام هقتضی صَرت گیزز.ضو

 گززز .

 ٍرزٍمام ذاًَازگی استاز هشاًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز راٌّوا                           ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز هشاٍراٍل                           ًام ٍ ً

 اهضاء             اهضاء                                                                اهضاء                                                                

  هعاونت هحترم پژوهشی دانشکذه

..........زاًشجَی ترصصی زًساًپششكی رشتِ .......................اس ًظز گزٍُ بالهاًغ است ذَاّشوٌس است اقساهات با سالم احتزاهاً زفاع اس پایاى ًاهِ آقای/ ذاًن زكتز ...........

 هقتضی اًجام پذیزز.

هسیز گزٍُ                                               هؼاٍى آهَسش ترصصی                                         

تارید ٍاهضاء    تارید ٍاهضاء                     

     

 ) هحرهانه (                                                                            جناب آقای / سرکار خانن                                                                                                       

.................................................. تؼییي زكتزذاًن/ آقای  ترصصیبا سالم ٍ احتزام،  بسیٌَسیلِ جٌابؼالی بؼٌَاى استاز زاٍر جْت بزرسی ٍ رفغ ایزازات پایاى ًاهِ زكتزی 

جلسِ زفاع را اػالم ًواییس حتواً پس اس هطالؼِ اصل پایاى ًاهِ كِ كلیِ ایزازات گززیسُ ایس.ذَاّشوٌس است پایاى ًاهِ پیَست را هَرز بزرسی قزار زازُ ٍ اجاسُ بزگشاری 

  زر آى زرج شسُ بِ ایٌجاًب ػَزت فزهاییس.

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی هؼاٍى پژٍّشی زاًشكسُ                                                                    : تاریخ 

 اهضاء                                                                          

 ) هحرهانه (                                                        هعاوى هحترم پژوهشی دانشکذه دنذانپسشکی                                                                                        

..   را هَرز هطالؼِ ٍ بزرسی قزار گزفت  ٍ م ٍ احتزام ، باستحضار هی رساًس پایاى ًاهِ زكتزی ترصصی  ذاًن/ آقای زكتز .....................................................با سال

 س.  ضوٌاً اصل پایاى ًاهِ ػَزت زازُ هی شَز     بزگشاری جلسِ زفاع اس پایاى ًاهِ ًاهبززُ        بالهاًغ هی باشس        غیز قابل زفاع هی باش

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی استاز زاٍر                                                                                                                              

 تارید ٍ اهضاء                                                                               

ذاًن/ آقای زكتز...............................................   زر تارید      /         /           تخصصی  با توجه به نظر استاد داور نواینذه گروه اهکاى برگساری جلسه دفاع از پایاى ناهه

 ..... بالهاًغ هی باشس.  رٍس............................

 زاٍراى:

 (:1ًوایٌسُ گزٍُ آهَسشی)

 (:2ًوایٌسُ گزٍُ آهَسشی )

 هٌترب گزٍُ آهَسشی :

 ًوایٌسُ شَرای پژٍّشی : 

 ٍى پژٍّشی زاًشكسُ زًساًپششكیًام ٍ ًام ذاًَازگی هؼا                                                                                                            


